
 توزٌع منهج اللغة العربٌة للصف األول اإلعدادي العام

 6102 – 6106الفصل الدراسً األول للعام 

 القصة النحو النصوص القراءة الشهر 

سبتمبر 
 وأكتوبر
6102 

 الحرٌة -0
صٌانة  -6

 المال العام

 عشمنان ٌا مصر -0
 ) حفظ (

 من مكارم األخالق -6
 حفظ () حدٌث شرٌف ()

همزة المطع  -
 وألف الوصل

 أنواع الخبر -

 الفصول
0  ،6  ،3 

نوفمبر 
6102 

سبٌل  -3
 النجاح

 فضل العلم والعمل    -3
 ) دراسة (   
لرآن ل حٌاة ) العم -4

 كرٌم (  ) حفظ ( 

الضمائر  -
 البارزة والمتصلة

 الفصول
4  ،5  ،6 

ديسمبر 
6102 

غرائب -4
 المخلولات

 سلٌمان والحمامة  -5
 ) دراسة ( 

 الحب عطاء ) حفظ ( -6

األفعال  -
الصحٌحة 

 والمعتلة

 الفصالن
2  ،8 

 مراجعة 6102يناير 
 وامتحان نصف

 العام
 اإلعدادي العام الثانًتوزٌع منهج اللغة العربٌة للصف 

 6102 – 6106الفصل الدراسً األول للعام 

 القصة النحو النصوص القراءة الشهر 

سبتمبر 
 وأكتوبر
6102 

كبرٌاء  -0
 طفل

 

  نصائح غالٌة ) لرآن(-0
 ) حفظ (

 عهد الطفولة -6
 ( دراسة)      

 اإلعراب والبناء -
المعرب والمبنً  -

 من األسماء
المعرب والمبنً  -

 من األفعال

 الفصول
0  ،6  

نوفمبر 
6102 

لو أننً  -6
 ضابط شرطة

 من أجل مصر  -3
 ( حفظ)   ) حدٌث (  

)  فً حب مصر -4
 (  دراسة

 النعت -
 العطف -

 الفصول
3 ،4  

ديسمبر 
6102 

منتصر  -3
 ومجاهد

 طٌار مماتل-4
نصر  -5

 أكتوبر

  سٌناء أرض الفٌروز -5
 ( حفظ)  

 ذكرٌات أكتوبر -6
 ( دراسة)  

 الحال غٌر المفردة -
 التوكٌد -

 الفصالن
5  ،6 

 العام وامتحان نصف مراجعة 6102يناير 
 



 

 اإلعدادي العام الثالثتوزٌع منهج اللغة العربٌة للصف 

 6102 – 6106الفصل الدراسً األول للعام 

 القصة النحو النصوص القراءة الشهر 

سبتمبر 
 وأكتوبر
6102 

 لصة أثر -0
سمٌرة  -6

 موسى

  ) لرآن( عباد الرحمن-0
 ) حفظ (

  كن جمٌال -6
 ( دراسة)      

 المنادى المضاف -
المنادى الشبٌه  -

مضاف ، والنكرة بال
 غٌر الممصودة

المنادى العلم  -
 المفرد 

 النكرة الممصودة -
 ل ( نداء ما فٌه ) ا

 الفصول
0  ،6 ،3 ،4  

نوفمبر 
6102 

طرٌك  -3
 النور

    رحمة ومحبة -3
 (دراسة) 

 (  دراسة) آٌات العلم -4

 البدل وأنواعه -
 المدح والذم -
 فاعل نعم وبئس -

 الفصول
5  ،6 

ديسمبر 
6102 

 
زراعة  -4

 الفضاء
 

  فضل العلم ) حدٌث ( -5
 ( حفظ)  

 الكتاب -6
 (حفظ) 

 حبذا وال حبذا -
الممنوع من  -

 الصرف

 الفصالن
2  ،8  

 العام وامتحان نصف مراجعة 6102يناير 
 


